
Onlangs opende op de Deurnsebaan te Merksem buurthuis Stroboertje
de deuren. De inrichters willen hier Merksemnaren uit alle sociale lagen
met elkaar kennis laten maken. Het Stroboertje staat eveneens in voor het
bedelen van voedselpakketten en kleding aan de inwoners van Merksem
die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Armoede in
Merksem … wist u dat het bestond?  Vandaag leeft zeven percent van de
Merksemnaren onder de armoedegrens.

De opvattingen van de N-VA inzake verantwoordelijk burgerschap zijn
sterk geworteld in een traditie die elke vorm van interpersoonlijke soli-
dariteit verdedigt. Als behartigers van het belang van zes miljoen
Vlamingen moeten wij ons blijven verzetten tegen de sterk groeiende
individualisering binnen onze samenleving. Daarom zetten de N-VA-ver-
kozenen zich elke dag in om te streven naar een maatschappij waarin elke
Vlaming de kans moet krijgen zich maximaal te ontplooien. Recht op
arbeid, op een goed georganiseerde gezondheidszorg, bestaanszekerheid
en minimale dreiging van sociale uitsluiting lijken de dag van vandaag
immers geen zekerheid meer te zijn.

Mensen die in deze situatie terechtkomen worden vaak meegezogen in
een neerwaartse spiraal.

Niet te tolereren woonomstandigheden, stijgende ziektefacturen omwille van slech-
te huisvesting, wegvallen van sociale contacten, de onmogelijkheid om zich te
bewegen op de arbeidsmarkt, geen mogelijkheid om deel te nemen aan het vereni-
gingsleven… zijn thema’s waarvoor wij als democratische Vlaamse partij de ogen
niet mogen sluiten.

Dat zaken als deze zich voordoen in één van de rijkste economische regio’s ter
wereld is schrijnend. Dat de keiharde aanpak van het armoedeprobleem dikwijls
gepaard gaat met een gebrek aan Vlaamse hefbomen is zeker. Vlaanderen wil wel,

maar mag niet.

Net daarom is het van zeer groot belang dat Vlaanderen
bevoegd wordt voor het inrichten van zijn volledige
huishouden. Zodat u daar beter van wordt. De uitbouw
van een Vlaamse sociale zekerheid, een Vlaanderen dat
zelf verantwoordelijk wordt voor zijn arbeidsbeleid en
een grondige aanpak van het armoedeprobleem zijn
slechts enkele voorbeelden van hoe het volgens de N-VA
anders moet.

David Dogge
Afdelingsverantwoordelijke N-VA Merksem

Merksem
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Elke Vlaming telt mee!

V.U. David Dogge
Roederdelft 3      2170 Merksem
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Tot 15 december krijgen mensen zonder papieren
de kans om een aanvraag in te dienen voor een

mogelijke regularisatie. Hoeveel aanvragen
Antwerpen te verwerken zal krijgen, weet vandaag
niemand. Maar dat het er enkele tienduizenden zullen
zijn, is nu al duidelijk. Daarbij is nog geen rekening
gehouden met het effect van de aanvragen tot gezins-
hereniging, die sowieso na elke regularisatiegolf vol-
gen. Nu al zegt de federale regering dat ze de gezins-
hereniging ‘ruim’ zal interpreteren. Dus niet alleen de
eerste lijn met kinderen, kleinkinderen, grootouders en
ouders, maar ook de tweede lijn met broers en zusters.

Dat dit alles de stad handenvol geld gaat kosten, 
staat buiten kijf. Die nieuwe geregulariseerde
Antwerpenaren moeten leefloon krijgen, huisvesting
vinden, Nederlandse les krijgen, inburgeringcursussen
volgen en activeringstrajecten naar werk krijgen. Extra
geld voor dit alles moet Antwerpen niet verwachten.

De stad dreigt dus overspoeld te worden en de conse-
quenties zijn nauwelijks te overzien. Het OCMW zal
tussen de 40 en de 80 extra maatschappelijk werkers
moeten vinden om al die nieuwe dossiers binnen een
redelijke termijn te behandelen. Ook de financiële last
van de onvermijdelijke stapel nieuwe aanvragen om
een uitkering zal zwaar wegen. Bovendien zullen die

financiële effecten nog jaren
blijven spelen. Van de men-
sen die tijdens de vorige golf
hun papieren kregen, leeft
jaren later nog steeds een
aanzienlijk deel van een uit-
kering.

Luk Lemmens 
Vicevoorzitter OCMW
Antwerpen

Wie droomt er niet van een eigen huis? Spijtig genoeg
blijft het vandaag dikwijls bij dromen

… Want, crisis of niet, de vast-
goedprijzen blijven de pan

uitswingen. Nochtans is een
eigen woning de beste ‘ver-
zekering’ voor een financi-

eel gezonde oude dag.
Daarbovenop komt nog eens

dat heel wat kandidaat-
kopers (voornamelijk
tweeverdieners, want
wie kan vandaag nog
met één inkomen een

eigendom verwerven?) uit de boot vallen voor een pak
premies (renovatiepremie, sociale lening, aanpassing-
en verbeteringspremie). Reden: het kadastraal inko-
men is te hoog of men verdient met z’n tweeën net iets
te veel.

Hier moet iets aan gedaan worden. Het kan niet zijn
dat men benadeeld wordt omdat men in de stad wil
wonen. Vandaar dat we in het Vlaams Parlement en op
stadsniveau alle premies én de toekenningsvoor-
waarden onder de loep zullen nemen zodat deze aan-
gepast kunnen worden aan de noden van vandaag.
Zodat wonen in de stad niet langer financieel bestraft
wordt.

Nieuwe regularisatiegolf:
Consequenties nauwelijks te overzien

Wonen in Merksem

Gazet van Antwerpen-redacteur Lex
Molenaar over de regularisatiegolf:
“Dit is een hallucinante toestand, die 
haaks staat op wat wij verstaan onder
goed bestuur. Onder druk van enkele
Franstalige partijen, die graag zoveel

mogelijk nieuwkomers verwelkomen als
extra kiesvee, worden de Belgische steden
overladen met mensen van wie helemaal

niet zeker is of ze hier wel een actieve rol
kunnen spelen in de samenleving.” 

(GvA, 5 september 2009)

Liesbeth Homans
Vlaams parlementslid 
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Oosterweelverbinding:
Antwerpen dreigt met lege handen achter te blijven

Op 18 oktober moet de Antwerpenaar ja of nee zeg-
gen tegen het BAM-tracé met de Lange Wapper.

Maar of de inwoners van de metropool de weken
ervoor correct zullen worden voorgelicht om een door-
dachte stem uit te kunnen brengen, valt te vrezen. De
campagne voor 2012 lijkt wel begonnen …

Wat te denken van burgemeester Patrick Janssens en
zijn sp.a? Jarenlang onomwonden voorstander - net als
Groen! Trouwens - van de Lange Wapper. Walk and
don’t look back, weet u wel? Zelfs in het Vlaams
Parlement, waar de Antwerpse burgervader reeds
jaren deel van uitmaakt, geen kwaad woord over de
intussen vermaledijde brug. Heel de tijd droegen de
socialisten een politieke verantwoordelijkheid. Ze kun-
nen dus slechts zichzelf de schuld geven als één van de
grootste investeringsdossiers uit de Vlaamse geschie-
denis de mist ingaat.

Stapt de N-VA dan zomaar mee in het BAM-verhaal?
Neen. Zo ontpopte Vlaams parlementslid Jan Peumans
zich de jongste jaren tot dé luis in de pels van BAM.
Zonder hem waren de hoogoplopende kosten van het
BAM-tracé nooit boven water gekomen. En ja, ook wij
schamen ons voor de huidige gang van zaken. Zo
werd de inzet van de volksraadpleging het winnen
van de volgende gemeenteraadsverkiezingen in plaats
van het oplossen van het dreigende verkeersinfarct.

Wat dan wel? Door de huidige gang van zaken is een
oplossing voor de Antwerpse verkeersknoop verder af
dan ooit. Binnen enkele jaren staan we dus met z’n
allen stil en zal de rook om onze hoofden niet meer
verdwijnen ... Daarom wil de N-VA dat de BAM haar
huiswerk opnieuw maakt en verbetert. Intussen wordt
het alsmaar duidelijker dat de tunnel niet haalbaar is
en wellicht nog vele malen duurder is dan de brug.
Bovendien zal er op de zuidelijke ring – ter hoogte van
Wilrijk – nog steeds veel vrachtverkeer zijn. Fijn stof
zal ons deel blijven. 

Tot slot hanteert de N-VA een totaalvisie. De
Oosterweelverbinding maakt deel uit van een master-
plan, dat alles samen zo’n 20 projecten telt. Uitstel of
afstel brengt de financiering (door tolgelden) van heel
wat andere projecten in gevaar: tramlijnen, nieuwe
bruggen over het Albertkanaal, fietsprojecten, een
groene Singel en de heraanleg van de Noorderleien.

Politiek is keuzes maken en oplossingen zoeken. Wie
de voorkeur geeft aan partijpolitieke spelletjes dreigt
de belangrijkste investering in Antwerpen sinds tien-
tallen jaren op de helling te zetten. En dat in tijden van
economische crisis. De N-VA zal diegenen die deze
keuze maken, blijven herinneren aan hun onverant-
woordelijk gedrag.

”Op deze manier dreigen we 
met lege handen achter te blijven”, 

aldus Bart De Wever
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik  wil graag lid  worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

De uitslag van de Vlaamse verkiezingen is duidelijk: u koos voor een sterker
Vlaanderen. Met onze campagneboodschap ‘Sterker Vlaanderen, minder crisis’

zetten we daar de jongste maanden ook hoog op in. Want België kan het niet
meer. Meer dan 500.000 kiezers gaven ons hiervoor op 7 juni het vertrouwen.
Waarmee ze 16 N-VA’ers naar het Vlaams Parlement stuurden. Waar gaan
zij voor?  Een Vlaams investeringsplan om de crisis écht aan te pakken, een

rechtvaardig maar kordaat inburgeringsbeleid, een hogere kinderbijslag,
een betaalbare hospitalisatieverzekering en een Vlaams energiebeleid dat zorgt
voor een lagere energiefactuur.
Degelijk. Sociaal. Zeker. 
Dat beloofden we voor 7 juni, dat zal erna niet anders zijn. 
Bart De Wever
Voorzitter N-VA

U koos voor een sterker Vlaanderen

Liesbeth Homans, geboren en wonende 
in het Antwerpse district Wilrijk, werd in
2006 rechtstreeks verkozen in de provin-
cieraad van Antwerpen, waar ze vooral
werkte rond thema’s als ruimtelijke orde-
ning en huisvesting. Liesbeth is licentiate
geschiedenis. Als sportieve vrouw ging ze
na haar studies werken als coördinator
van een sportfederatie. Sinds 2004 was 
ze parlementair medewerkster van Bart 
De Wever.

Nieuw in het Vlaams Parlement
Liesbeth Homans (36) en Sophie De Wit (35) maken als nieuwkomer deel uit
van de zeskoppige Antwerpse delegatie in het Vlaams Parlement.  

Liesbeth
Homans

Sophie
De Wit

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p
 d

it
 d

o
cu

m
en

t 
w

o
rd

t
v

er
m

el
d

 
is

 
b

es
te

m
d

 
v

o
o

r 
h

et
 

in
te

rn
e

g
eb

ru
ik

 v
an

 d
e 

d
iv

er
se

 d
ie

n
st

en
 v

an
 d

e 
N

-V
A

. 
D

e 
w

et
 v

an
 8

 d
ec

em
b

er
 1

99
2 

in
 

v
er

b
an

d
 

m
et

 
d

e 
b

es
ch

er
m

in
g

 
v

an
 

d
e 

p
er

so
o

n
li

jk
e 

le
v

en
ss

fe
er

 t
en

 o
p

zi
ch

te
 v

an
d

e 
g

eg
ev

en
sv

er
w

er
k

in
g

 v
oo

rz
ie

t 
to

eg
an

g
s-

re
ch

t t
o

t d
e 

g
eg

ev
en

s,
 h

et
 v

er
b

et
er

en
 o

f 
h

et
v

er
w

ijd
er

en
 e

rv
an

.

�

Jan 
Jambon

Kamerlid en schepen in Brasschaat
Jan Jambon zal na dit Vlaams verkie-
zingssucces op het federale niveau
nog meer de vinger op de wonde leg-
gen en aantonen waarom België het
niet meer kan.

Sophie De Wit uit Aartselaar
studeerde rechten aan de
KULeuven en behaalde ook
nog een bijzonder diploma
strafrecht aan de Université
Panthéon in Parijs. Sinds 1997
werkt ze als advocate.
Sophie De Wit is sinds 2001
gemeenteraadslid in Aartse-
laar, waar ze vooral bezig is
met verkeersveiligheid, jeugd-
beleid, gezondheidszorg en
sociale voorzieningen.
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